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1. Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht 
 

De Brabantse Wal bestaat uit de drie gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en 
Woensdrecht. Deze gemeenten hebben, naast prachtige kernen en een historische 
binnenstad, een uniek landschap. Alle drie de gemeenten hebben meerdere sterke kernen, 
waarbij de identiteit gekoppeld is aan de gemeenschappen in die kernen. Deze identiteit is 
dan ook belangrijk om te behouden als het gaat om keuzes over de gemeentelijke 
samenwerking op de Brabantse Wal. Uitgangspunt: de couleur locale moet zichtbaar zijn en 
blijven. Samengewerkt moet worden op de onderdelen waar de gemeenten elkaar 
versterken en waar dat in het belang is van inwoners, bedrijven en organisaties. De essentie 
is versteviging van de samenwerking en van het gezamenlijk opereren van de 
gemeentebesturen. De samenwerking biedt daarmee ook ruimte aan gemeenten om zich te 
concentreren op de zogenoemde ‘eigen dossiers’ en meer kwaliteit te investeren in de al 
eerdergenoemde couleur locale. Dit doen we vervolgens in nauwe samenwerking met onze 
burgers, bedrijven en instellingen vanuit het besef dat een moderne overheid vanuit de 
gedachte: zoveel mogelijk overheidsparticipatie die resultaten kan boeken waar in de 
samenleving behoefte aan is. 

 

De drie gemeenten vertonen veel overeenkomsten wat betreft historie, landschap en 
inwoners. Vanuit die gezamenlijke historie kan verder gebouwd worden aan de bestuurlijke 
en organisatorische samenwerking. De gemeenten zien elkaar primair als preferente partner 
voor samenwerking en slechts als zij gezamenlijk niet in staat zijn om bepaalde taken op te 
pakken vanwege schaal, omvang, uitstraling et cetera wordt er naar andere partners 
gezocht. De Brabantse Wal is derhalve vanuit de gezamenlijke identiteit de basis voor 
samenwerking tussen de drie gemeenten, maar is tegelijkertijd niet exclusief. Daar waar 
nodig worden andere constructen, zoals de Regio West-Brabant en West-Brabant West, 
optimaal benut. Verschillende opgaven vragen om verschillende schaalniveaus. 

 
De Brabantse Wal-samenwerking is niet nieuw. De afgelopen jaren zijn er al stappen in 
gezet. Soms met vallen en opstaan, maar we leren op deze manier samen te werken en stap 
voor stap deze samenwerking verder invulling te geven. 

 

In januari 2015 zijn de gemeenten binnen de Brabantse Wal gestart met een traject om 
uiteindelijk te komen tot een gezamenlijke visie op samenwerking. Dit is mede ingegeven 
door de vraag van de provincie Noord-Brabant om te komen tot een eigen bestuurlijke visie 
op samenwerken. 

 

Als opmaat naar de voorliggende gezamenlijke visie, heeft iedere gemeente op zich een 
eigen visie op samenwerking geformuleerd. Waarbij de gemeenten Steenbergen en 
Woensdrecht ambtelijke en bestuurlijke fusie niet opportuun achten; de gemeente Bergen 
op Zoom sluit geen enkele vorm van samenwerking uit. Deze visies zijn door de 
desbetreffende raden vastgesteld. Vanuit die drie standpunten bieden de drie colleges een 
gedragen gezamenlijke visie aan. 



 
 

5 26 juni 2017 Visie (veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal 
 

 
De voorliggende visie is met begeleiding en advies van BMC tot stand gekomen. Deze visie 
en de daarin opgenomen standpunten en adviezen hebben de instemming van de drie 
colleges en wordt voor finale besluitvorming voorgelegd aan de drie gemeenteraden van de 
Brabantse Wal. 

 

Om de bestuurlijke en organisatorische samenwerking wat meer kleur, geur en vorm te 
geven gaan wij hieronder kort in op de geschiedenis, het landschap en de inwoners als 
onderdeel van de Brabantse Wal. Gezien de eigenheid van de drie gemeenten is het goed om 
te reflecteren op waar de gemeenten elkaar vinden en waarom deze samenwerking zo 
belangrijk is. Vanuit het historische landschap kijken we vervolgens naar de kansen voor de 
toekomst van het bestuurlijke en organisatorische landschap. 

 
1.1. Landschap 
De Brabantse Wal heeft een oppervlakte van 4.906 ha en is aangemerkt als Natura2000- 
gebied. Hiermee is het gebied lid van een Europees netwerk van beschermde 
natuurgebieden. Het landschap binnen de Brabantse Wal draagt dan ook bij aan het 
EU-beleid voor behoud en herstel van biodiversiteit.1 

 
“Het meest opvallend in het landschap van de Brabantse Wal is de steilrand, een abrupte 
overgang van de hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen zeekleipolders. Deze 
slingert van Ossendrecht langs Hoogerheide, Woensdrecht, Heimolen, Bergen op Zoom en 
Halsteren. De steilrand, ook wel ‘hoge rand’ en ‘zoom’ genoemd, is waarschijnlijk ontstaan 
als gevolg van erosie door de rivier De Schelde en door de zee. Hij bereikt hoogten van circa 
20m boven NAP. Bergen op Zoom, Halsteren, Woensdrecht en Ossendrecht ontstonden 
waarschijnlijk mede doordat de ligging op de steilrand tegelijkertijd én een veilige haven 
bood tegen overstromingen én directe toegang gaf tot de vruchtbare zeekleigronden. 
De middeleeuwse binnenstad van Bergen op Zoom ligt direct op de ‘heuvels’ van de 
Brabantse Wal, wat goed te zien is aan de hoogteverschillen in de straten van de binnenstad, 
bijvoorbeeld in de Hoogstraat en de Potterstraat. Het westelijke deel van de binnenstad, 
De Kaai, ligt op zeekleigronden. De hogere zandgronden zijn vooral bebouwd en met bos en 
hei bedekt. […] 

 
De polders tussen Steenbergen en Bergen op Zoom waren al sinds 1584 met zoet water 
geïnundeerd, maar het bleek niet eenvoudig voldoende water aan te voeren en vast te 
houden. Daarom moest het water uit de Zoom het oostelijke front van de stad en het gebied 
voor de drie forten gaan inunderen. Om te garanderen dat de Zoom genoeg water aan zou 
voeren, werd de vaart verbonden met een aantal hooggelegen vennen, die zelfs met een dijk 
werden omgeven. 

 

Steenbergen kreeg een nieuwe omwalling met zes bastions, een hoofdgracht en een 
contrescarp. Bij de inundatiesluis kwam een toren of redoute en bij de monding van 
Steenbergse haven werd fort Henricus gebouwd. Onder Steenbergen werden enkele polders 
door kadijken verkleind: de latere Verdronken Aanwas en het Verdronken Westland. Zo  
werd het mogelijk om deze polders maar voor een deel te inunderen en daarmee het 
grootste deel voor inundatie te sparen. 

 
 

1 http://www.brabantsewal.nl/ 

 

http://www.brabantsewal.nl/
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Dat was ook belangrijk om de hoeveelheid water die nodig was voor de inundatie te 
beperken. Tussen de Kleine Melanen en De Meeren ten oosten van Fort Pinssen werd een 
gracht gegraven om het waterfront compleet te maken.”2 Water is ook kenmerkend voor 
Woensdrecht: De lettergreep 'woens' uit de naam Woensdrecht is naar het zich laat aanzien 
afkomstig van de oppergod Wodan uit de Germaanse Mythodologie. De lettergreep ‘drecht’ 
duidt op een doorwaadbare plek of oversteekplaats in een rivier (de Schelde). Dit, aangevuld 
met een grote verscheidenheid aan landschappen en natuurparken, zorgt voor een uniek 
leefmilieu. 

 

De Brabantse Wal is niet alleen geografisch waardevol, maar is ook een beschermd natuur- 
en cultuurhistorisch gebied. De samenwerking van de drie gemeenten binnen de Brabantse 
Wal is belangrijk, alleen al vanwege het gezamenlijke belang van natuurbehoud binnen de 
Brabantse Wal. 

 
1.2. Geschiedenis 
Vanuit het landschap delen de drie gemeenten een aantal gezamenlijke opgaven als het gaat 
om natuurbehoud, recreatie en toerisme. Het is derhalve logisch dat er al langdurig wordt 
samengewerkt tussen de drie gemeenten, die ook nog eens op eenzelfde noord-zuidas liggen 
en economische gezien elkaar (kunnen) versterken. 

 

In het verlengde van de geschiedenis en in het belang van toerisme en recreatie vierde de 
Brabantse Wal in 2014 de 70-jarige herdenking van de Slag om de Schelde – een operatie 
waarbij tijdens de Tweede Wereldoorlog de geallieerden de toegangsweg naar Antwerpen 
hebben veroverd.3 Deze geschiedenis wordt gedeeld door de Brabantse Wal, gezien de route 
van de toevoer van troepen en materialen. Deze cruciale historische gebeurtenis wordt 
iedere vijf jaar groots herdacht. Inmiddels zijn de gemeenten op de Brabantse Wal al 
begonnen aan de plannen voor de 75-jarige herdenking. 

 
1.3. Inwoners 
De Brabantse Wal-gemeenten hebben in totaal ruim 111.000 inwoners. De gemeenten 
hebben er unaniem voor gekozen om vanuit een zelfstandige positie zorg te dragen voor een 
zo goed mogelijk voorzieningenpakket voor inwoners en voor een excellente  
dienstverlening. De Brabantse Wal-gemeenten werken mede daarom al geruime tijd 
succesvol samen aan de ontwikkelingen in het sociaal domein, teneinde ook zorg- en jeugd- 
voorzieningen optimaal bereikbaar te houden, in nauwe samenwerking met betrokken 
instellingen en doelgroepen. De drie gemeenten staan voor zelfredzaamheid van de 
inwoners en het benutten van de eigen kracht. 

 
 
 
 
 

 

2             https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-west-brabantse-waterlinie-of-de-linie-bergen-op-zoom- 
steenbergen 
3              http://www.woensdrecht.nl/internet/publicaties_218/item/21-10-2014-bevrijding-ook-in-west-brabant- 
zichtbaar-door-liberation-route-europe_92698.html 

http://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-west-brabantse-waterlinie-of-de-linie-bergen-op-zoom-
http://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-west-brabantse-waterlinie-of-de-linie-bergen-op-zoom-
http://www.woensdrecht.nl/internet/publicaties_218/item/21-10-2014-bevrijding-ook-in-west-brabant-%20zichtbaar-door-liberation-route-europe_92698.html
http://www.woensdrecht.nl/internet/publicaties_218/item/21-10-2014-bevrijding-ook-in-west-brabant-%20zichtbaar-door-liberation-route-europe_92698.html
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2. SWOT-analyse en 3S-model 
 

Een SWOT-analyse staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Deze is 
gemaakt voor de samenwerking van de Brabantse Wal om systematisch te analyseren waar 
sterktes en zwaktes liggen, waar kansen en bedreigingen aanwezig zijn, teneinde een zo 
goed mogelijke visie op samenwerken te kunnen ontwerpen en deze zo succesvol mogelijk 
operationeel te kunnen maken. 

 

Onderstaand staat de SWOT-analyse van de Brabantse Wal beschreven. De SWOT biedt een 
basis om per schaal te bezien waar samenwerking goed loopt en/of beter kan. Interessant 
als aangrijpingspunt vormen de combinaties van sterktes en externe kansen of sterktes die 
bedreigingen het hoofd zouden kunnen bieden. 

 
2.1. Kracht van de huidige samenwerking 
Vanuit de trends van globalisering en digitalisering wordt het steeds belangrijker dat 
gemeenten gaan samenwerken. Het nieuwe kabinet zal naar alle waarschijnlijkheid een 
sterke focus leggen op het schaalniveau van ‘de regio’ en daarmee regionale samenwerking. 
Het kennen van (goede) buren en het elkaar weten te vinden waar gewenst en nodig is dus 
een belangrijke randvoorwaarde om als gemeentebestuur maatschappelijke effecten te 
kunnen bereiken. De gemeente moet de samenleving zo goed mogelijk en maatwerkgericht 
kunnen ondersteunen. Zoals te zien is aan de zichtbaar positieve resultaten in het sociaal 
domein en de goede bestuurlijke samenwerking, zijn de Brabantse Wal-gemeenten daartoe 
in staat. Om voorzieningen beter voor burgers te kunnen organiseren (ook voor kleinere 
gemeenten) is het belangrijk om met de gemeenschappen, de samenleving, in de buurt 
samen te werken. 

 

Een ander sterk punt is dat de Brabantse Wal een gedeelde historie kent. Een meer 
strategische (marketing)samenwerking biedt daarom volop kansen. De samenwerking op 
uitvoeringsniveau (VVV) om die gedeelde historie en het unieke landschap te promoten 
(gericht op recreatie en toerisme) is daarom een noodzakelijke, maar nog niet voldoende 
voorwaarde. 

 

Daarnaast zien we dat er steeds meer mensen werken, recreëren en leven en zich daarbij 
niets aantrekken van gemeentegrenzen. In de praktijk functioneert de Brabantse Wal voor 
de inwoners van de drie gemeenten feitelijk al als een daily urban system. Samenwerking en 
afstemming tussen de drie gemeenten versterkt die ontwikkeling. Dat neemt overigens niet 
weg dat de inwoners zich op een groter schaalniveau in Brabant en Zeeland bewegen, maar 
de eerste voorzieningen, activiteiten en behoeften bevinden zich veelal op de schaal van de 
Brabantse Wal. 

 

De Brabantse Wal staat verder bekend als Triple A-regio. Ansjovis, asperges en aardbeien 
kenmerken de kwaliteiten van de bourgondische omgeving en staan garant voor 
gastvrijheid, genieten en gezelligheid. 

 

Op operationeel niveau wordt er al veelvuldig en goed samengewerkt tussen de drie 
ambtelijke organisaties, met name op het gebied van bedrijfsvoering (beleidsarm). 
Tegelijkertijd zijn er goede bestuurlijke en ambtelijke contacten op alle niveaus en 
beleidsterreinen. 
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2.2. Kwetsbaarheden van samenwerken 
Op het gebied van samenwerking in de bedrijfsvoering heeft er het afgelopen jaar een 
tijdelijke hapering plaatsgevonden. Dit is een van de kwetsbaarheden die niet bijdraagt aan 
vertrouwen in de samenwerking, maar door middel van enkele successen snel verholpen kan 
worden. 

 

Verder is er de vraag of er voldoende financiële middelen zijn en/of geoormerkt zijn om de 
samenwerking te bevorderen. Van belang is in ieder geval dat gemeenten bereid zijn om 
middelen beschikbaar te stellen op basis van de activiteiten en voornemens zoals verderop 
in deze notitie genoemd. 

 
Ondanks de goede samenwerking op operationeel vlak, is er bij de organisaties behoefte aan 
een heldere visie waar de gemeentebesturen naartoe willen. Aan deze punten moet gewerkt 
worden binnen de gemeenten om de toegevoegde waarde van de samenwerking steviger 
neer te zetten. 

 
Ten slotte worden boegbeelden gemist die met leiderschap vorm en inhoud geven aan de 
beoogde samenwerking. Via eigenaarschap kan zo gewerkt worden aan een breed draagvlak 
voor verdere samenwerking. 

 
2.3. Mogelijkheden voor de samenwerking 
Op de Brabantse Wal wordt op operationeel niveau al veel samengewerkt. Het contact is 
goed en de samenwerking verloopt soepel. Er zijn nog onderwerpen waarop meer kan 
worden samengewerkt. Hier zijn dan ook de mogelijkheden te vinden. Ruimte geven en 
loslaten zijn daarbij geëigende instrumenten. 

 

Een concreet voorbeeld hiervan is de gezamenlijke profilering in de economische regio 
West-Brabant. In 2016 heeft de Studiegroep Openbaar Bestuur van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een studie gedaan naar de regionaal-economische 
ontwikkeling (‘Maak verschil’). De (economische) opgave staat voorop, de bestuurlijke 
inrichting en werkwijze volgen, aldus een van de belangrijkste aanbevelingen van de 
Studiegroep. Met onderscheidende economische sectoren zoals Maintenance  
(Woensdrecht) en Biobased Economy (chemistry in Bergen op Zoom en agrofood in 
Steenbergen) beschikken de gemeenten over een stevige economische structuur. 
Belangrijke werkgevers denken niet in gemeentegrenzen, maar zijn veelal wereldwijd actief 
en zelfs koploper. Dat vraagt ook om een verdere professionalisering van de drie 
gemeenten, om zo een serieuze gesprekspartner te blijven. Werkgelegenheid is en blijft de 
basis van een vitale regio. 
Onontgonnen – en daarmee een kans – is de samenwerking met de metropool Rotterdam en 
omgeving met kansen voor toerisme, wonen, recreëren en economie. Samenwerking op het 
vlak van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt zal ondersteunend werken aan dit proces. 

 

Quickwins zijn mogelijkheden om de samenwerking op een hoger niveau te tillen en dragen 
bij aan het geloof in samenwerking. Deze zijn tevens te vinden op het onderwerp toerisme 
en recreatie. 
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Voor de 75-jarige herdenking zijn de Brabantse Wal-gemeenten al bezig met een gedeeld 
project dat voor duurzame samenwerkingsverbanden kan zorgen. Naast de gebruikelijke 
gemeente brede marketing kan de Brabantse Wal op branding een quickwin halen, alsmede 
op het opstellen en uitvoeren van een gezamenlijke evenementenkalender. Deze 
bouwstenen dragen bij aan het promoten van de Brabantse Wal als sterk (historisch) merk. 
tot de mogelijkheden blijven behoren. 

 

Op meer strategisch niveau kan gekeken worden naar de belangrijkste trends en 
ontwikkelingen die van belang zijn voor de gemeentelijke beleids- en uitvoeringspraktijk met 
behulp van een DESTEP-analyse. Hierbij wordt ingezoomd op demografische, economische, 
sociaal-maatschappelijke, technologische, ecologische en politiek-bestuurlijke 
ontwikkelingen en de concrete betekenis hiervan voor de drie gemeenten gezamenlijk. 

 

Een andere kans is meer symbolisch van aard om de gezamenlijkheid van de samenwerking 
te onderstrepen: het elkaar vervangen bij regionale overleggen (waarbij vooraf is afgestemd 
over de in te brengen zaken). 

 
2.4. Aandachtspunten voor de samenwerking 
Tussen de gemeenten is nog veel discussie over de structuur van de samenwerking. 
Discussies over structuren belanden al snel in discussies over de verdeling van macht, taken 
en bevoegdheden, terwijl de maatschappelijke opgaven vragen om actie. De focus dient 
derhalve allereerst te liggen op de strategie en de samenwerking met de samenleving. 

 

Het betrekken van de raden bij de samenwerking helpt om de wederzijdse betrokkenheid bij 
de samenwerking te vergroten. Als alle vertegenwoordigers van de gemeenten bij de 
samenwerking betrokken zijn, zal dit ook doorstralen naar de organisatie en de 
gemeenschappen. De meerwaarde van de samenwerking kan dan ook beter worden 
uitgedragen. Verderop wordt hiervoor een aantal suggesties gedaan. 

 
Versnippering van de samenwerking door deelname aan te veel verbanden met steeds weer 
wisselende coalities kan eveneens een bedreiging vormen voor de samenwerking op de 
Brabantse Wal. De meerschaligheid in het openbaar bestuur (soms is de gemeente zichtbaar 
in wijken actief, dan weer op regionaal of provinciaal niveau) stelt nu eenmaal ook eisen aan 
de governance: wie gaat waarover en wie is op welk onderdeel aanspreekbaar? 

 

Daarnaast is leiderschap een vereiste om resultaten te boeken: een aantal personen met 
gezag zal het voortouw moeten nemen. De gemeenten op de Brabantse Wal kennen een 
verschillende schaalgrootte; noodzakelijk is dat er wordt samengewerkt op basis van 
gelijkwaardigheid, waarbij de sterktes van de drie gemeenten optimaal benut worden om 
het gehele gebied (inwoners, bedrijven, organisaties) te laten profiteren van de 
complementaire kwaliteiten. 

 
Geen van de gemeenten voelt zich eindverantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze 
samenwerking goed gaat lopen. Dit kan ook komen door een gebrek aan visie op de 
samenwerking en het ontbreken van heldere samenwerkingsafspraken. Helder hebben 
waarom deze gemeenten samenwerken (en voor wie en op welke onderwerpen ze dat 
doen) maakt de samenwerking sterker. Doordat de Brabantse Wal-gemeenten een lichte en 
vrijblijvende vorm van samenwerking kennen, wordt de ‘factor mens’ extra belangrijk. 
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Van belang bij goed samenwerken is een goed inzicht in het functioneren van 
samenwerkingsverbanden, waarbij er een gezond evenwicht dient te bestaan tussen 
strategie, samenleving en structuur. Hiertoe is het 3S-model ontwikkeld, dat behulpzaam 
kan zijn bij de verdere uitrol van de samenwerking op de Brabantse Wal. 

 
2.5. Het 3S-model: samenwerkend besturen 
Succesvolle samenwerking betekent vanuit onze visie een balans en wisselwerking tussen 
samenleving, strategie en structuur. Form follows function. Dit past bij de moderne 
besturingsfilosofie die bij steeds meer gemeenten ingang vindt: de hedendaagse gemeente 
participeert in maatschappelijke en interbestuurlijke processen en past haar rol aan op de 
dynamiek van die processen (overheidsparticipatie). Dat vergt flexibiliteit en een open 
houding, zowel politiek-bestuurlijk als ambtelijk. 

 

 
 

Volgens ons analysekader is samenwerkingskracht afhankelijk van het samenspel van 
strategie (maatschappelijke opgaven, toekomstvisie), samenleving (maatschappelijke 
inbedding, betrokkenheid maatschappelijke partners) en structuur (het bestuur van de 
gemeente en haar samenwerkingsverbanden). Volgens dit 3S-model (gebaseerd op 
ervaringen met succesvolle samenwerking en internationale literatuur) is de samenhang 
tussen de drie kernelementen (S’en) van essentieel belang voor de samenwerkingskracht. 
Onderstaand wordt aangegeven op welke wijze de Brabantse Wal dit model kan benutten. 

 

Samenleving 
Samenwerkingsrelaties in het publieke domein zijn succesvoller als ze ingebed zijn in sterke 
maatschappelijke verbanden. Er wordt dan vaak gesproken over sociaal kapitaal, wat 
betrekking heeft op de mate waarin inwoners op elkaar en op de gemeenschap betrokken 
zijn. Sociaal kapitaal leidt tot onderling vertrouwen en hechte netwerken waarin kennis en 
informatie snel gedeeld kunnen worden, waardoor de samenwerking soepel verloopt. Een 
ander aspect is dat samenwerkingsrelaties wat betreft hun schaal en werkgebied aansluiten 
bij de schaal van deze maatschappelijke verbanden. Men heeft het dan over daily urban 
systems, die gebaseerd zijn op ruimtelijke patronen van wonen, werken, leren en recreëren. 
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Strategie 
Een andere voorwaarde voor succesvolle samenwerkingsrelaties is de aanwezigheid van een 
gemeenschappelijk doel. Meer concreet gaat het dan om de mate waarin dat doel is 
uitgewerkt in een heldere strategie, die gebaseerd is op een gedeelde sense of urgency. Een 
gemeenschappelijk doel is iets anders dan een wensenlijstje van alle afzonderlijke 
samenwerkingspartners. Een goede strategie maakt keuzes en heeft een duidelijke focus op 
een beperkt aantal speerpunten. De kwaliteit van een goede strategie kan verder worden 
afgemeten aan de wijze waarop deze strategie verbindingen weet te leggen met 
ontwikkelingen in andere gebieden (landen, regio’s) of beleidssectoren. Behalve dat de 
strategie hiermee inhoudelijk aan kracht wint, wordt hiermee ook de gezamenlijke identiteit 
van de samenwerkingspartners ten opzichte van de omgeving geaccentueerd, wat de 
onderlinge cohesie kan versterken. 

 

Structuur 
Bij de ontwikkeling van samenwerkingsrelaties bestaat vaak de neiging om bij de structuur te 
beginnen. Op zichzelf is dat niet vreemd: de verdeling van taken en bevoegdheden en de 
vormgeving van organisaties is concreet, tastbaar en betrekkelijk eenvoudig te realiseren. 
Voor succesvolle samenwerking is zoals gezegd echter meer nodig, vandaar dat we structuur 
pas als laatste noemen. De structuur van de samenwerking moet aansluiten bij de 
geformuleerde doelen (strategie) en de bestaande maatschappelijke netwerken 
(samenleving): form follows function. Toch wil dat niet zeggen dat er aan de structuur van 
samenwerking geen eigen eisen te stellen zijn. De voornaamste eis is dat samenwerkings- 
kosten worden geminimaliseerd: de kosten van informatie-uitwisseling, afstemming, overleg 
en handhaving van gemaakte afspraken. De manier waarop een samenwerkingsstructuur de 
samenwerkingskosten kan verminderen hangt af van de doelstelling van de samenwerking 
en van de onderlinge verhoudingen tussen de samenwerkingspartners. 

 
Als samenwerkingsdoelen weinig concreet zijn of als er tussen samenwerkingspartners veel 
meningsverschillen bestaan en er weinig onderling vertrouwen is, zijn er nogal complexe 
structuren nodig om de samenwerkingskosten te kunnen verminderen. 

 
Veel van wat als ‘bestuurlijke drukte’ wordt aangeduid, helpt bij het hanteerbaar maken van 
conflicten tussen samenwerkingspartners. In het verlengde hiervan kan een samenwerkings- 
structuur ook worden beoordeeld op de verhoudingen tussen de samenwerkingspartners. 
Dat is de zachte kant van een samenwerkingsstructuur: de mate waarin samenwerkings- 
partners elkaar kennen, elkaar vertrouwen en in staat en bereid zijn om hun afzonderlijke 
belangen te verbinden met gezamenlijke belangen. Tot slot dient de samenwerkings- 
structuur voort te bouwen op bestaande samenwerkingsrelaties en bestaande structuren. 
Een organische ontwikkeling van structuren is doorgaans succesvoller dan ingrijpende 
veranderingen. Op die manier kan er maximaal gebruikgemaakt worden van de ervaringen 
die met deze structuren zijn opgedaan en het onderlinge vertrouwen dat daarmee is 
gegroeid. 
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3. Visie op samenwerken 
 

De decentralisatie van taken en bevoegdheden vanuit de rijksoverheid, de kwetsbaarheid 
van de organisaties op onderdelen, de roep om kwaliteit, maar ook instellingen die steeds 
meer gemeentegrensoverschrijdend samenwerken en burgers die hun eigen weg vinden los 
van gemeentegrenzen, hebben er mede toe geleid dat wij als gemeenten op de Brabantse 
Wal meer en meer zijn gaan samenwerken. De Brabantse Wal is daarbij van nature vanuit de 
gezamenlijke identiteit het logische startpunt voor samenwerking, niet alleen voor de eigen 
inwoners, maar ook voor mensen die van buitenaf komen. 

 

Daarbij onderscheiden we bij de samenwerking een drietal niveaus: 
 operationeel (verrichten: korte termijn gericht op uitvoering gerelateerd aan producten, 

processen en diensten); 

 tactisch (inrichten: termijn van 1 tot 3 jaar op één beleidsterrein); 

 strategisch (richten: langetermijndoelstellingen die betrekking hebben op meerdere 
beleidsvelden). 

 

In het volgende gedeelte gaan we mede op basis van de SWOT-analyse dieper in op de 
onderwerpen waarop besloten is om samen te werken (de strategie), niet alleen als 
Brabantse Wal, maar ook om tactische redenen, zoals op schaal, kwaliteit en kwetsbaarheid 
als West-Brabant West en om strategische redenen voor wat betreft financiering en het 
beïnvloeden van rijks- en provinciaal beleid op het niveau van de Regio West-Brabant. Bij de 
laatste twee samenwerkingspartners kiezen we ervoor om als Brabantse Wal in de 
voorbereiding samen te werken en af te stemmen. Deze voorbereiding wordt gemaakt per 
onderwerp. Samenwerking gebruiken we als instrument om een doel te bereiken op de 
Brabantse Wal en niet als een doel op zich. 

 
De keuze om niet samen te werken is altijd mogelijk voor de gemeenten op de Brabantse 
Wal. Dit kan worden overwogen gezien de couleur locale, of wegens verschillende belangen. 
Deze afweging kan en mag gemaakt worden in dit samenwerkingsverband, waarbij we elkaar 
tijdig en goed informeren over de keuze om niet samen te werken. We verrassen elkaar niet. 

 

Voor de samenwerking vinden we het van cruciaal belang om zoveel mogelijk dezelfde 
waarden te hanteren, vanuit de liefde voor het gebied en de inwoners. 

 

Vertrouwen 
Niet alleen vertrouwen tussen de drie gemeenten onderling, politiek, bestuurlijk en 
organisatorisch, maar juist ook vertrouwen in burgers, bedrijven en instellingen en het 
derhalve durven loslaten door de overheid. De drie gemeenten zetten daarbij nadrukkelijk in 
op een beweging van burgerparticipatie richting overheidsparticipatie. 

 

Conflictregulerende mechanismen 
Het vermogen om van mening met elkaar te verschillen, elkaar daarop te durven aanspreken 
en gezamenlijk tot een oplossing te komen. Hiervoor moeten enkele basale spelregels 
worden vastgelegd. Dit alles in het belang van de inwoners en het gebied. 
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Betrokkenheid en eigenaarschap 
De liefde voor het gebied en de inwoners staat centraal bij de spelers in de samenwerking, 
Vanuit die liefde worden de beste oplossingen binnen de samenwerking gezocht. 

 

Rekenschap en aanspreekbaarheid 
Vanuit vertrouwen en transparantie is het afleggen van verantwoording over datgene wat er 
in de samenwerking gebeurt een vanzelfsprekendheid. Niet alleen richting bestuur, 
ambtenaren en politiek, maar juist ook richting inwoners, bedrijven en instellingen. 

 

Resultaten 
Bij het dagelijks handelen staat het streven naar optimaal resultaat voorop. Samenwerking 
kan niet worden gezien als een doel op zich, maar is een middel om de juiste 
(maatschappelijke) resultaten te bereiken in het belang van de inwoners. In dit verband 
wordt ook per thema bekeken welke interventie op welke schaal het beste is om de 
resultaten te behalen die beoogd worden. 

 
3.1. Missionstatement 
De missie (waarom) en de visie (waar naartoe) zijn zaken die elke ambtenaar, bestuurder en 
politicus zodanig eigen moeten zijn dat ze in een paar zinnen kunnen duiden waarover de 
samenwerking op de Brabantse Wal gaat en waarom deze bestaat (meerwaarde). Voor 
inwoners, bedrijven en organisaties moeten de missie en de visie herkenbaar zijn. Gelet op 
het gestelde in de gemeentelijke visies alsmede het unieke landschap, de geschiedenis en de 
identiteit hebben wij de volgende missie geformuleerd: 

 

 
 

Op basis van deze missie zijn de volgende punten van belang in de visie op samenwerken op 
de Brabantse Wal. 

 

Versterken unieke landschap 
Ten eerste staat het in stand houden en versterken van het unieke Natura2000-landschap 
centraal. Dit landschap biedt niet alleen de basis voor de uitstraling van het gebied en voor 
een belangrijke bijdrage aan een duurzame omgeving, maar is tevens het uithangbord voor 
burgers en toeristen om gebruik te maken van alle kwaliteiten van datzelfde landschap. 

 

Verbeteren excellente leefomgeving 
Ten tweede gaat het om het in stand houden en verbeteren van een excellente 
leefomgeving. Hierbij zijn een hoogwaardige woonkwaliteit, een aantrekkelijke en door 
diversiteit gekenmerkte arbeidsmarkt en voortreffelijke voorzieningen in leefbare kernen de 
belangrijkste punten waarnaar gestreefd wordt. Samen wordt gewerkt aan een woonvisie, 
omgevingsvisie, visie op bedrijfsterreinen  en een visie op de waarde van het buitengebied 

Wij, de gemeenten op de Brabantse Wal, gaan voor een duurzame (economische) 
ontwikkeling en behoud van een uniek natuurlandschap en voor een excellente 
leefomgeving. Dit alles voor bewoners, bedrijven en bezoekers. De gezamenlijke 
kracht op het gebied van maintenance, biobased economy (agrofood en chemistry), 
‘value added’ logistiek en hoogwaardige toeristische en recreatieve voorzieningen 
vormen de economische pijlers van de Brabantse Wal. 
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en de kernen. Daarbij blijft er aandacht voor wijken en buurten. 
Dit gaat in samenspraak met de burgers, instellingen en bedrijven en wordt waar mogelijk 
zelfs overgelaten aan diezelfde partners conform de S van Samenleving uit het 3S-model. 

 
Aantrekken van bezoekers 
Hier gaat het om het versterken en verbeteren van toeristische en recreatieve 
voorzieningen. Daarbij gaat het niet alleen om het aantrekkelijker maken van het gebied, 
waardoor meer toeristen naar het gebied komen, onder andere door branding en 
samenwerken in bijvoorbeeld het opstellen van een gezamenlijke evenementenkalender, 
maar ook om voorzieningen die toeristen in staat stellen om langer in het gebied te blijven. 

 

Om dit te bereiken zullen we als Brabantse Wal-gemeenten op diverse taakvelden en 
meerdere schalen samenwerken. Dit geldt overigens alleen voor die taken waarvan de 
gemeenten zelf hebben bepaald dat zij die niet meer zelfstandig kunnen uitvoeren of dat het 
om diverse redenen verstandig is om die in samenwerking te gaan uitvoeren. Uitgangspunt 
daarbij is echter dat het om vrijwillige samenwerking van drie zelfstandige gemeenten gaat. 
Primair verrichten we als individuele gemeenten een aantal basale taken geheel zelfstandig. 
Te denken valt dan met name aan (grondgebonden) onderwerpen, zoals kernenbeleid, 
voorzieningen in de wijken en kernen, onderhoud, subsidiebeleid en dienstverlening. 

 

Onderstaand bespreken we de diverse schalen waarop we als Brabantse Wal-gemeenten 
samenwerken op basis van onze individuele visies op samenwerken. De onderwerpen die 
hieronder worden besproken zijn niet exclusief voor het samenwerkingsniveau zoals 
genoemd. Er bestaat overlap tussen de onderwerpen en de samenwerkingsniveaus. Het 
overzicht hieronder is bedoeld om enige structuur te bieden, niet om deze structuur ook   
vast te leggen. In de bijlagen staat een uitgewerkt overzicht van de huidige samenwerkingen, 
alsmede een nadere uitvoeringsagenda (deze wordt ter kennisname toegevoegd bij de 
vaststelling van de visie door de raden in juli 2017) op basis van deze visie. Bij elk onderwerp 
op samenwerking hebben we als gemeenten de keuze op welk niveau en op welke manier  
we willen samenwerken. Feitelijk dansen we als gemeenten tussen en door de schalen. 

 
Overigens: naast de genoemde schalen waarop wordt samengewerkt zijn er nog andere 
samenwerkingsverbanden, zoals de samenwerking tussen Roosendaalen Bergen op Zoom, 
de samenwerking met de D6, de samenwerking in de Delta regio en met Belgische 
gemeenten (waaronder Gent), met de Zeeuwse buren, Rotterdam  et cetera. Zowel de 
samenwerking Noord-Zuid (Rotterdam-Antwerpen) als de samenwerking Oost-West 
(Eindhoven-Zeeland) zijn van belang voor de Brabantse Wal. Ook wordt er 
grensontkennend samengewerkt. Met België wordt er samen opgetrokken met 
buurgemeenten als Kappelle en Stabroek, vanuit Bergen op Zoom ook met Gent. 
Samenwerking is er ook met Zeeuwse gemeenten (rapport Balkenende), Roosendaal en 
Brabant op de Oost-Westas (B5 agenda) en de provincie Noord Brabant (agenda Brabant). 

 
3.2. Operationeel 
In de praktijk blijkt dat de ambtenaren van de verschillende gemeenten elkaar op 
operationeel niveau al eenvoudig weten te vinden. Op operationeel niveau is de 
samenwerking van de Brabantse Wal dan ook sterk ontwikkeld. Indien er onderwerpen of 
problemen zijn waarbij de ambtenaren elkaar moeten vinden in de andere gemeenten, 
wordt dit niet als een probleem ervaren. De contacten zijn laagdrempelig en eenvoudig. 
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Gezien de duurzaamheid (toekomstbestendigheid) van de samenwerking is het vastleggen 
van deze samenwerking een aandachtspunt. Bovendien zijn er nog enkele onderwerpen 
waarop de samenwerking kan worden verstevigd en uitgebreid. De vraag of deze 
samenwerking volledig vastgelegd moet worden is besproken. Hierbij is het besluit geweest 
om de samenwerking niet te laten hinderen door bureaucratie en formalisering en is 
afgesproken dat de secretarissen het voortouw zullen nemen voor een verdere (organische) 
doorgroei van de samenwerking rondom de zogeheten PIJOFACH-taken. Dit correspondeert 
met de S van Structuur uit het voornoemde 3 S-model. Gezien de al sterke samenwerking 
tussen de ambtelijke organisaties geven wij hier aandacht aan de onderwerpen waarop de 
samenwerking verstevigd kan worden. 

 

De samenwerking op het niveau van de Brabantse Wal kent meerdere doelen, te weten: 
 ervoor blijven zorg dragen dat voorzieningen zo dicht mogelijk bij de inwoners in de 

kernen en wijken overeind blijven; 

 versterken van de onderlinge verbanden tussen gemeenten en woonkernen op het 
gebied van wonen, werken, onderwijs, voorzieningen en recreatie; 

 versterken van de identiteit van de inwoners op de Brabantse Wal en in de lokale 
gemeenschappen; 

 verbeteren van de kwaliteit en verminderen van de kwetsbaarheid, alsook waar mogelijk 
vergroten van de efficiency; 

 gezamenlijk voorbereiden en uitdragen van standpunten ten behoeve van zaken die op 
het niveau van West-Brabant West en Regio West-Brabant worden besproken. 

 

In bijlage 3 treft u een volledig overzicht van de samenwerkingsactiviteiten tussen de drie 
gemeenten aan. 

 
3.2.1. Recreatie en toerisme 
Gezien de gezamenlijke historie en gedeelde natuur op de Brabantse Wal zijn recreatie en 
toerisme (en de branding hiervan) belangrijke onderwerpen. Vanzelfsprekend bestaat er al 
een VVV Brabantse Wal, maar tegelijkertijd kunnen we vaststellen dat de bekendheid van de 
Brabantse Wal nationaal en internationaal nog verbeterd kan worden. Het gaat hierbij om  
de verdere uitbouw van reeds bestaande samenwerking op dit gebied door middel van het 
verder verbeteren van (digitale) toegankelijkheid, evenementen, voorzieningen, infra- 
structuur et cetera. De branding van de Brabantse Wal en de samenwerking in dit gebied is 
een terrein waarop nog vele stappen gezet kunnen worden, die er tevens toe zullen 
bijdragen dat men meer gevoel krijgt bij het gebied, de samenwerking en de resultaten die 
bereikt worden. Een quickwin voor de samenwerking op het vlak van toerisme en recreatie 
betreft de 75-jarige herdenking van de WO II, een moment waarbij we samen een plan 
kunnen opstellen met veel (inter)nationale aandacht. Ook het integrale vrijetijdsprogramma 
waar al aan gewerkt wordt vormt hiervan een voorbeeld. 
 
In combinatie met de ontwikkeling op het gebied van recreatie en toerisme, zal vanuit een 
visie op de waarde van het buitengebied en de kernen ook gewerkt worden aan de vitaliteit 
van het (agrarische) buitengebied en de woonkernen. 
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3.2.2. Wonen en werken 
Wonen en werken gebeurt vaak grensoverschrijdend tussen de drie gemeenten. Voorheen 
vond de samenwerking op het gebied van wonen vooral plaats op het schaalniveau van de 
Regio West-Brabant en op dat van West-Brabant West, maar meer en meer is duidelijk 
geworden dat de Brabantse Wal één woongebied is, waarbij in overleg met de corporaties 
prestatieafspraken (ook de gemeente Tholen is hierbij betrokken) worden gemaakt over 
zaken als nieuw- en verbouw, huur en koop en over aantallen. 

 
3.2.3. Mobiliteit 
Om mogelijk te maken dat inwoners zich beter kunnen verplaatsen binnen de Brabantse Wal 
moet er aandacht worden besteed aan openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en 
infrastructuur. Zoals blijkt uit paragraaf 3.2.2. (Wonen en werken) werken, recreëren en leven 
mensen steeds meer buiten de plek waar ze wonen, waarbij de Brabantse Wal voor           
onze inwoners feitelijk functioneert als een daily urban system. Op het gebied van mobiliteit 
houdt dit in dat we ons als samenwerkende gemeenten focussen op het doelgroepenvervoer 
voor de doelgroepen binnen het sociaal domein en op de ontwikkelingen rondom de A4. De 
ontwikkelingen rondom de A4 zijn cruciaal, zowel wat betreft op- en afritten als ten aanzien 
van zaken als bedrijvigheid, milieu, verkeersoverlast et cetera. De overige zaken op het 
gebied van mobiliteit, zoals openbaar vervoer, MIRT en afspraken omtrent het verbeteren 
van de hoofdinfrastructuur, liggen op de schaal van Regio West-Brabant. 

 
3.2.4. Voorzieningen dicht bij de burger organiseren 
Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen hebben sterke kernen en de focus van de 
gemeenten is dan ook om dicht bij de burger te werken. Dit is dan ook een van de doelen van 
de Brabantse Wal. Door voorzieningen binnen 15 minuten afstand te houden, kunnen         
we goed onderwijs en zorg leveren, ook al vallen sommige voorzieningen niet binnen de 
grenzen van één van de gemeenten. Samenwerking en afstemming zijn hierbij cruciaal, zie 
ook paragraaf 3.2.5. (Sociaal Domein). Belangrijk hierbij is het in stand houden en verbeteren 
van onderwijs- en welzijnsvoorzieningen. 

 
3.2.5. Sociaal Domein 
De samenwerking binnen het sociaal domein loopt al prima. Met name op het gebied van de 
Wmo en de Participatiewet hebben we als drie gemeenten goede afspraken gemaakt. Het is 
in dat verband van belang dat er gezamenlijk een goed arbeidsmarktbeleid wordt gevoerd, 
gericht op diversiteit en dat aansluit bij de kansen die de sterke economie van het gebied 
biedt. 

 

Wat betreft de jeugd is er bewust voor gekozen om op de schaal van West-Brabant West te 
werken, onder meer vanwege de instellingen die op een andere schaal werken en vanwege 
de omvang van de problematiek en de efficiencymogelijkheden. Dit past in onze visie om 
opgaven op te pakken op het schaalniveau waarop ze zich voordoen. 
Bovendien is biedt het overleg elke 3-4 maanden tussen onze gemeenten een goede 
gelegenheid om contacten te onderhouden en het over dringende problemen te hebben in 
de samenwerking. 
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3.3. Tactisch 
Voor de onderwerpen binnen West-Brabant West zijn er andere doelen en uitgangspunten 
dan voor de Brabantse Wal. Doelen zijn hier meer gericht op: 

 complexe technische kwesties; 

 omvang en aard van instellingen die de grenzen van de Brabantse Wal overschrijden; 
 kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten die onvoldoende behaald kunnen worden op het 

schaalniveau van de Brabantse Wal. 
 

Hierbij gaat het vooral over onderwerpen die meer gericht zijn op technische zaken en 
vraagstukken waar de identiteit van het gebied eigenlijk geen rol speelt. Te denken valt 
hierbij aan onderwerpen als afval en zorg(economie). Bovendien is er een ander tactisch 
doel om de West-Brabant West-samenwerking in te zetten. Als we met drie te klein zijn en 
met negentien te groot, kiezen we voor de tactische opgaven van samenwerking met West- 
Brabant West. Onderwerpen die regionaal meer aandacht moeten krijgen worden dus 
opgepakt in het West-Brabant West-samenwerkingsverband. 

 
3.3.1. Zorg(economie) 
Zoals eerder reeds gemeld (zie paragraaf 3.2.5.) gaat het hier om de samenwerking op het 
gebied van jeugdhulpverlening, waarbij bijvoorbeeld de jeugdhulpcatalogus is ontwikkeld. 
Daarnaast gaat het om zaken zoals inkoop van voorzieningen op dit vlak, afstemming van 
beleid en onderhandelingen met de betrokken instellingen. Preventieve jeugdhulp ligt veel 
meer op het vlak van de individuele gemeenten en de samenwerking op de Brabantse Wal. 

 
3.3.2. Afval 
Afval is een van de tactische onderwerpen waarbij wordt gekozen voor samenwerking op 
West-Brabant West-niveau. Het gaat daarbij niet alleen om visieontwikkeling, maar ook om 
de daadwerkelijke zorg voor het ophalen en verwerken van huisvuil (uitvoering). 

 
3.3.3. Archiefdiensten 
Iedere gemeente heeft een verplichting om haar besluiten voor jaren te bewaren. In 
West-Brabant is er sinds dit jaar een Gemeenschappelijke Regeling (GR) opgericht die deze 
archieven organiseert en beheert. Hierdoor zijn de regionale dienstarchieven van Bergen op 
Zoom (inclusief Steenbergen en Woensdrecht), het gemeentearchief Roosendaal en het 
Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) samengevoegd tot één archief voor negen 
gemeenten: het Regionaal Archief West-Brabant. Dat is het uitvoerende deel. Het West- 
Brabants Archief helpt daarnaast inwoners het verleden te ontdekken door middel van 
vindbare en toegankelijke informatie- voorziening. Daardoor wordt het mogelijk voor 
burgers, bedrijven, organisaties en verenigingen om het heden beter te begrijpen. Hiermee 
heeft de archiefdienst ook een (historisch) identiteit versterkend doel. 

 
3.4. Strategisch 
Voor Regio West-Brabant zijn de belangrijke samenwerkingsonderdelen vooral grote 
overkoepelende onderwerpen. Projecten lopen al op dit niveau en de samenwerking met 
West-Brabant gebeurt zowel vanuit de gemeenten zelf als vanuit de samenwerking van de 
Brabantse Wal. 
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Als gezamenlijke gemeenten kiezen wij voor samenwerking op het niveau van Regio West- 
Brabant vanuit de volgende overwegingen: 

 De onderwerpen waarop wordt samengewerkt dragen bij aan versterking van de 
economie van West-Brabant. 

 Door samenwerking op dit schaalniveau bestaat de mogelijkheid om rijks- en provinciaal 
beleid te beïnvloeden. 

 Door samenwerking op dit schaalniveau te kiezen is het mogelijk om externe financiering 
uit Den Bosch, Den Haag en Brussel te genereren. 

 Samenwerken op deze schaal draagt zorg voor een goede positionering van 
West-Brabant tussen de Rotterdamse en de Antwerpse Haven. 

 
3.4.1. Ruimte 
In overeenstemming met de provincie worden er afspraken gemaakt over grootschalige en 
perifere detailhandelvoorzieningen, over locaties voor nieuwe bedrijventerreinen en over 
sanering van bestaande bedrijventerreinen. Tevens gaat het op dit terrein over de gevolgen 
van infrastructurele werken en voorzieningen voor het gebruik van de openbare ruimte, 
alsmede over het behoud van belangrijke natuurgebieden en waar nodig 
natuurcompensatie. 

 
3.4.2. Wonen en werken 
Wonen en werken, zoals eerder al genoemd in paragraaf 3.2.2., gebeurt steeds meer 
subregionaal. Hoewel de aandacht in de regio nog steeds belangrijk is, gezien de langere 
reistijden die mensen afleggen naar werk of school, is er ook subregionaal steeds meer 
aandacht voor dit onderwerp voor samenwerking. Slechts daar waar een verband is met het 
ruimtelijk domein vindt er nog afstemming plaats. 

 
3.4.3. Economie 
Regio West-Brabant is zeer strategisch gelegen in de Deltaregio, tussen de Mainports 
Antwerpen en Rotterdam en Zeeland en Breda-Tilburg-Eindhoven-Venlo (logistieke as). De 
regio beschikt over een aantal zeer belangrijke economische clusters, zoals Maintenance, 
Biobased (chemistry en agrofood) en ‘Value added’ Logistiek. De samenwerking behelst het 
maken van afspraken over het behouden en aantrekken van bedrijven, de vorming van 
sterke economische clusters, het vermarkten van de kwaliteiten van de regio en het leggen 
van verbinding tussen economisch beleid, onderwijs en arbeidsmarktbeleid (m.n. diversiteit 
van de arbeidsmarkt). 

 

De (digitale) ontwikkelingen in de sterke economische sectoren (denk aan de opkomst van 
Smart Industry en 3D-printing) in de regio vragen om nauwe samenwerking tussen 
bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten. Van belang voor onze drie gemeenten 
daarbij is ons zelfbewustzijn, onze eigen sterkte(s) en het leggen van verbindingen met de 
economische agenda van de regio (de toegevoegde waarde van de drie gemeenten voor het 
grotere geheel en andersom). 

 
3.4.4. Mobiliteit 
Aanvullend op het onder paragraaf 3.2.3. genoemde gaat het hier om het zorg dragen voor 
een zo optimaal mogelijk functionerend openbaar vervoer in afstemming met de provincie, 
waarbij het niet alleen om de hoofdlijnen gaat, maar vooral ook om het netwerk dat tot in 
de haarvaten van de samenleving komt door middel van buurtbussen en dergelijke. 
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Daarnaast gaat het over verbetering van de hoofdinfrastructuur en over afspraken met de 
provincie om ervoor zorg te dragen dat de belangrijkste infrastructurele projecten op het 
landelijke MIRT terechtkomen voor bekostiging. 



 
 

20 26 juni 2017 Visie (veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal 
 

 

4. Toekomstvisie 
 

4.1. Een wereld in verandering: dansen door de schalen 
We zien twee belangrijke trends in het openbaar bestuur die de komende jaren aanpassings- 
vermogen vergen van de gemeenten: regionalisering en vermaatschappelijking. 

 

Het belang van regionale samenwerking op vele beleidsterreinen neemt toe. Er ontwikkelt 
zich daarnaast een netwerksamenleving waarin inwoners, maatschappelijke organisaties, 
onderwijsinstellingen en bedrijven vanuit gelijkwaardigheid samenwerken met overheden. 
Een publieke taak is niet langer vanzelfsprekend een overheidstaak. Dat maakt het besturen 
uitdagender, leuker, maar soms ook complexer. 

 

Als drie gemeenten ‘dansen we daarbij door de schalen’: soms zijn we op Europees niveau 
actief, op andere terreinen wordt juist zichtbaarheid verwacht in buurten en straten. We 
beseffen dat er op heel veel terreinen moet worden samengewerkt. En intensiever dan 
voorheen. Tegelijkertijd zien we een ‘decentralisatieparadox’: veel taken worden door 
gemeenten gezamenlijk opgepakt, terwijl (zie bijvoorbeeld het sociaal domein) tegelijkertijd 
veel wijk- en gebiedsteams aan de slag zijn gegaan dicht bij zorgvragers (schaalverkleining). 

 
4.2. Schaal-  en  samenwerkingsvraagstukken 
Bij het vinden van manieren om gemeentelijke taken zo goed en zo efficiënt mogelijk te 
kunnen uitvoeren, is schaalvergroting en samenwerking een mogelijke oplossing. 
Bij het zoeken naar (nieuwe) partners voor beleid en uitvoering zullen we steeds een 
afweging maken ten aanzien van de volgende vragen: Wat is de ideale schaal? En hoeveel 
zeggenschap en aansturing is nodig? Wat is de afbakening tussen lokaal, subregionaal en 
regionaal? Wat is de verhouding tussen provincie(s) en regio? Als het gaat om structuren 
voor de samenwerking zijn er verschillende (juridische) vormen mogelijk. Van de meest 
lichte variant wat betreft intensiteit en institutionalisering (netwerksamenwerking, waarbij 
op een aantal onderdelen wordt samengewerkt) tot een zwaar openbaar lichaam 
(bijvoorbeeld via een GR). Alle vormen van samenwerking hebben voor- en nadelen. 
Bij de afweging voor een vorm van samenwerking zullen we meerdere aspecten bij de 
afweging betrekken. Denk aan de effectiviteit, de efficiency en de democratische kwaliteit 
van de gekozen samenwerkingsvorm. Ook vernieuwende manieren van samenwerken 
behoren tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld om gemeenteraadsleden meer aan de voorkant 
van besluitvormingstrajecten te positioneren (Drechtstedendinsdag, IJmondcommissie, U10- 
beraad(t)). 

 

4.3. Brabantse Wal: toekomstgericht samenwerken vanuit een sterke basis 
Op veel terreinen is het contact tussen wethouders en ambtenaren van onze drie gemeenten 
goed. Hieronder noemen we mogelijkheden om de samenwerking te bevorderen                   
en uit te breiden. De aandacht ligt hierbij voornamelijk op bepaalde thema’s waarop nog 
meer kan worden samengewerkt. De genoemde gebieden waarop samenwerking versterkt 
kan worden zullen deels nog moeten worden uitgewerkt in een visie op het desbetreffende 
gebied of bij voorkeur in een plan van aanpak of agenda. 
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De inhoudelijke visie moet leidend zijn, maar het is tevens van groot belang om actief aan de 
slag te gaan en waar mogelijk quickwins te behalen, successen te vieren en die te benutten 
als basis voor nog verdergaande samenwerking. Belangrijk is om ook een aantal 
doelstellingen SMART te formuleren, waarbij de volgende voorbeelden gehanteerd kunnen 
worden: 

 In 2017 worden er drie quickwins geoperationaliseerd, te weten: het hanteren van het 
logo Brabantse Wal op het briefpapier van de gemeenten, het opstellen van de 
evenementenkalender en het programma 75 jaar herdenking WOII. 

 Het aantal toeristen stijgt de komende vier jaar met 10%; het aantal overnachtingen in 
de drie gemeenten groeit met 5%. 

 De jaarlijkse werkgelegenheidsgroei ligt boven het landelijke gemiddelde. 

 De tevredenheid van burgers over de woonkwaliteit in de drie gemeenten stijgt naar een 
cijfer boven de 7,5. 

 De hoeveelheid groen op de Brabantse Wal groeit met 2% en de uitstoot van het CO2- 
gehalte daalt met eenzelfde percentage. 

 

Regio West-Brabant is het strategische vehikel waarmee de economie op de kaart gezet 
wordt, waarbij afspraken gemaakt worden met andere overheden, financiële middelen 
worden binnengehaald en projecten worden opgepakt die alleen op dat niveau kans van 
slagen hebben. Belangrijk op de schaal van de regio is focus op een beperkt aantal 
onderwerpen, daadkracht en successen boeken. 

 
4.4. Tot slot: handelingsperspectief voor krachtige samenwerking 
Teneinde de samenwerking de komende jaren zo optimaal mogelijk te laten functioneren en 
de Brabantse Wal te ontwikkelen tot een gebied waar niemand om heen kan en wil vanwege 
de gigantische potentie van het gebied, is een aantal concrete acties en randvoorwaarden 
van belang: 

 We starten met het opstellen van een convenant en het uitvoeren van de SMART geformuleerde 
uitvoeringsagenda: wat gaan we (samen) doen, wat is de meerwaarde om dit samen te doen en 
wat levert het op (voor stakeholders, individuele gemeenten, de Brabantse Wal of de 
regio/provincie)? Daarvoor dient deze visie (en bijlage 4; deze bijlage wordt ter kennisname 
toegevoegd bij de vaststelling van de visie door de raden) als basis. We denken eraan om dit in 
bestuurlijke en ambtelijke werkateliers verder vanuit de inhoud concreet vorm te geven. We 
willen daarbij de kennis en kracht van stakeholders benutten. 

 We leggen daarbij de focus op een beperkt aantal onderwerpen per schaal van 
samenwerking. Te veel zaken tegelijkertijd oppakken kan ertoe leiden dat te weinig 
zaken worden afgerond, waardoor het vertrouwen in de samenwerking afneemt. 

 We betrekken de gemeenteraden vroegtijdig bij de samenwerking op de 
onderwerpen die zij belangrijk achten: dit beschouwen we als een essentieel 
onderdeel van de samenwerking. Veel onderwerpen behoren tot het niveau van 
het dagelijks bestuur en dus het college. Echter, er zijn ook beleidsonderwerpen 
waarbij de raden kaderstellende bevoegdheden hebben. We willen dit niet al te 
ingewikkeld maken en denken aan het organiseren van een drie- à viertal 
gezamenlijke bijeenkomsten per jaar rondom a) de agenda voor enig jaar, b) de 
financiën, c) de voortgang en d) de verantwoording. Een mogelijkheid is om daarbij 
formele en informele contacten te betrekken. 
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Te denken valt aan inhoudelijke (werk)sessies rondom majeure thema’s (bijvoorbeeld 
Smart Industry) met sprekers vanuit bijvoorbeeld het bedrijfsleven of het bezoeken van 
een bedrijf. En mogelijk sluiten we af met een gezamenlijk diner. 

 We willen onderzoeken om de gezamenlijke gemeentelijke agenda’s met de 
samenlevingsagenda’s te verbinden: inwoners, bedrijven, organisaties en bezoekers 
(overheidsparticipatie) en om hiervoor via nieuwe vormen van participatie (loting, 
digitale enquêtes, speeddates tussen raadsleden en inwoners) te leren van elkaar. 

 Waar nodig zorgen we voor voldoende (financiële) middelen (uitvoeringskracht) om 
zichtbare resultaten te kunnen behalen op de focusonderwerpen. Gezamenlijke 
projectteams vanuit de drie gemeenten op bepaalde majeure thema’s zijn een concreet 
voorbeeld. Overigens zal de samenwerking tussen de drie gemeenten niet tot extra 
structurele kosten voor de burger leiden. 

 We treden op als een eenheid, bijvoorbeeld in de voorbereiding van vergaderingen van 
D9 en Regio West-Brabant. 

 We vieren de behaalde resultaten en betrekken daarbij zoveel mogelijk mensen en we 
maken daarvan inspiratiesessies voor volgende thema’s of onderwerpen. 

 De eerder gemaakte opmerkingen over leiderschap herkennen we. Leiderschap is in onze 
ogen een combinatie van positionering en gunnen. Daarom kiezen wij ervoor het 
leiderschap én bij de burgemeesters weg te leggen én nadrukkelijk ook bij de politieke 
leiders van de drie gemeenten. Daarmee wordt gekozen voor breed gedragen 
leiderschap. In de praktijk betekent dit meer overleg, meer afstemmen en geven en 
nemen, maar uiteindelijk leidt dit wel tot een maximaal (politiek) haalbare en gedragen 
vorm van samenwerking. 

 
We vinden het ook van belang om afspraken vast te leggen over doorzettingsmacht en 
conflictregulering (een samenwerking op basis van consensus vraagt hierom): als we er 
als drie gemeenten niet uitkomen om ten aanzien van een bepaald onderwerp keuzes te 
maken, hoe wordt er dan gehandeld? In de uitvoering zullen we waar mogelijk op 
voorhand verschillen in belangen al benoemen. Daarbij hoort ook dat we als drie 
gemeenten een gezamenlijke visie formuleren op onze inbreng in regionale en 
bovenregionale overleggen en elkaar daarop aanspreken en versterken. 

 

We geven de gemeentesecretarissen de opdracht om een verkenning te doen naar de 
mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering op de Brabantse 
Wal, gegeven de ontstane situatie en SW-kaders die de besturen aan die samenwerking 
verbinden. 

 

De huidige vorm van (netwerk)samenwerking tussen de drie gemeenten draagt bij aan de 
afstemming over bepaalde onderwerpen. 
De voorliggende opgave voor onze drie gemeentebesturen is, geredeneerd vanuit het 3S- 
model, de drie samenlevingen, gezamenlijke strategie en structuur te verbinden. Vanuit het 
adagium dat stilstand achteruit is en verandering hoe dan ook plaatsvindt. Vanuit de kennis 
dat regionale, technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen van de 
gemeentebesturen vragen om een toekomstbestendige visie, rol en organisatie. Met als doel 
het zo goed mogelijk te regelen voor eindgebruikers: inwoners, maatschappelijke  
organisaties en bedrijven. 
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Op basis van de visie in dit document wil de Brabantse Wal zich de komende jaren 
ontwikkelen tot een (inter)nationaal bekend topgebied. Niet alleen omdat het toeristisch 
gezien op de kaart staat binnen de top 5 van Nederland vanwege de aantrekkelijke natuur 
en de vele recreatiemogelijkheden, maar veel meer nog omdat we erin slagen om 
economisch gezien een verbinding te leggen tussen de Rotterdamse en Antwerpse haven 
op basis van de kwaliteiten op het gebied van maintenance, biobased (chemistry en 
agrofood)  en ‘value added’ logistiek en daarmee op te stomen richting de top 5 van 
sterkste economische regio’s in ons land. 
Mede hierdoor is de aantrekkingskracht vergroot om naar dit gebied te komen om te 
wonen en te genieten van het leven, wat we terugzien in de jaarlijkse lijstjes van Elsevier 
over beste gemeenten om te wonen. 

 

De inwoners in het daily urban system Brabantse Wal wonen met genot, recreëren met 
plezier en werken met trots. Dit alles dankzij een prima samenwerking tussen bestuurders 
en ambtenaren van onze drie gemeenten, een optimale verbinding met burgers, bedrijven 
en instellingen, een goede uitwerking van de hiervoor genoemde quickwins en het 
geschetste handelingsperspectief, alsmede vertrouwen in elkaar en het vermogen om de 
ander succes te gunnen. 


